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Met Pinksteren vieren we dat de Geest van Jezus, de trooster,
de inspirator is gekomen die ons helpt om te bouwen aan Gods
Koninkrijk met hart en mond en handen. De Geest is ook een
voorproefje van die toekomende tijd waarin Gods koninkrijk ten
volle gevestigd is (2 Kor 5:5). We leren van Jezus de geestelijke
oefening van het vieren van Sabbat, een wekelijks voorproefje
van de toekomende tijd.
Genesis 2: 2-3, Exodus 20: 8-11, Deuteronomium 5: 12-15
1.God zegende de sabbat - zoals hij de dieren en de mensen
zegende om vruchtbaar te zijn en leven te brengen, zo zegent
Hij de sabbat om vrucht te dragen en leven te brengen.
2.God heiligde de sabbat - Het eerste in de Bijbel dat heilig
wordt genoemd is niet een plaats (zoals tempel) of persoon
(zoals priester) maar een dag! Heilig is een eigenschap van God.
God zegt hiermee: op deze (wekelijkse) dag kun je mij
ontmoeten.
Wat doe je op een Sabbat? Vier dingen:
Stoppen – Sabbat betekent letterlijk: Stoppen met werk en
zorgen, een overgave aan de God die jouw leven vasthoudt
Rusten - God rustte en daarom mag jij rusten (Gen. 3, Ex 20). Je
lichaam en je geest de rust geven die het nodig heeft.
Genieten – je bent niet langer slaaf (Deut. 5) De Sabbat is een
dag van verzet tegen slaafsheid, een dag van vrijheid, genieten
van genoeg.
Aanbidden - De Sabbat is een dag om God te aanbidden. Tijd
voor een psalm, gebed, een lied, een kerkdienst, voor lofprijzing
en dankbaarheid.

Hoe kun je Sabbat vieren?
Sabbat is anders dan een
dagje vrij hebben, en dan
met andere dingen aan de
slag gaan in huis of tuin.
Een aantal tips:
1. kies bewust een vast
tijdstip, een dag(deel) per
maand of week
bijvoorbeeld
2. een goede voorbereiding
helpt om te stoppen,
rusten, genieten en
aanbidden.
3. geen afleiding: bijv.
telefoon en laptop uit,
maaltijden alvast bereid,
wandel of fietsroute
uitgezocht
4. begin de Sabbatstijd
bewust, en sluit hem ook
weer bewust af, door bijv.
een gebed, een lied, met
een kaars, een Psalm.
Geloofsvragen
Lees de Bijbelteksten eens,
wat valt je daarin op?
Waarom stelt God de
Sabbat in?
Vieren van de Sabbat gaat
in onze 24/7 maatschappij
niet vanzelf, het vergt
training en ervaring
opdoen, zeker nu vaste
ritmes rond de zondag
anders zijn. Waarom zou
het fijn zijn, of misschien
wel lastig? Waar verlang je
naar? Wat is Gods
verlangen?
Hoe zou jouw Sabbat eruit
zien? Bedenk voor jezelf of
bespreek het eens in het
gezin hoe zo’n dag(deel)
eruit zou zien? Zou je het
een aantal keren willen
uitproberen om te
ervaren?

